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Referat for den ordinære generelforsamling i Vedbæk Sejlklub 23. februar 2022 
 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling  

1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem 

2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 

5) Valg af formand, jfr. § 10  

6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11 

7) Valg af bestyrelsessuppleanter 

8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

9) Behandling af evt. forslag 

10) Eventuel 

 

Alle præsentationer, herunder information om efterspurgt frivilligt arbejde, vil blive lagt op på hjemmesiden 

efter mødet. 

 

Referent: Paula Høiby 

 

 

 

 

Ad 1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem 

Søren Holmark, som ikke er bestyrelsesmedlem, blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelsen til 

generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

Ad 2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år 

Formanden, Bjerne Clausen, aflagde generel beretning om perioden fra sidste ordinære generalforsamling 

(afholdt i september 2021). Han berettede at det fælles julegløggarrangement med havnen i december og 

ligeledes bestyrelsens traditionelle julefrokost måtte desværre aflyses pga Corona restriktionerne. 

Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder, alle fysiske. 

 

Det gode samarbejde med havnen ved havnefoged Tom har bl.a. medført at havnen sponsorer indkøb af en 

brugt H-båd med udstyr op til et beløb af 50.000 kr. Klubben er overordentlig taknemmelig for det flotte 

bidrag. Det gode samarbejde har endvidere betydet at klubben er blevet tilbudt et antal pladser på et 
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førstehjælpskursus den 4. marts hvor der stadig er enkelte ledige pladser (interesserede kan tilmelde sig hos 

formanden). 

 

Der er meget stor aktivitet i klubben i alle afdelingerne trods det at vi er i den ’stille’ sæson. 

Kapsejladsafdelingen forbereder kapsejladserne i foråret og efteråret; Ungdomsafdelingen (’Opti’erne’) har 

gang i den ude på vandet med træningssejladser hver weekend, også her i vinterperioden; Surf, SUP og 

Beachvolley er i fuld gang med at forberede en travl sæsonmed masser af aktiviteter på vand og sand. 

Endelig har sejlerskolen som vanlig kørt navigationsundervisning her i vinter med eksamen i begyndelsen af 

marts.  

 

Der er lagt hele 3 spændende aftenarrangementer i kalenderen (som alle starter kl 19) og hvor det er gratis at 

deltage også for ikke-medlemmer af Vedbæk Sejlklub: 

 

• 16. marts er der foredrag om tursejlads ved flotille leder i FTLF, Niels Christiansen. 

 

• 6. april vil sejlmager Bo Hasseris som bl.a. var kommentator til Tokyo OL holde foredrag om 

storbådssejlads, OL, flerskrogssejlads, etc. 

 

• 20. april vil Leif Holton fortælle om metrologi – sejlerens nødvendige viden om vind og vejr 

 

Bjerne fortsatte med at berette, at der bliver arbejdet i bestyrelsen på bl.a. at optimere klubarbejdet og 

administrationen i klubben så vi opfylder klubbens vedtægter og formålsparagraf. Bestyrelsen har foreløbigt 

identificeret tre vigtige fokuspunkter for bestyrelsens fortsatte arbejde i den henseende: 

 

1. Frivillige: Bjerne understregede, at der er et stort behov for flere frivillige i klubben. Det er en 

generel udfordring i alle sejlklubber især i hovedstadsområdet. Klubben har brug for medlemmernes 

indsats for at klubben kan være et tiltrækkende sted at tilbringe sin tid. Hvis vi kan gøre opgaverne 

klart afgrænsede og veldefinerede vil det frivillige arbejde forhåbentligt opfattes som både givende 

og sjovt. De frivilliges arbejde er med til at gøre klublivet mere attraktivt og er vigtigt for 

fastholdelse af eksisterende medlemmer og tiltrækning af nye medlemmer. Ideen er at publicere 

opgaverne på hjemmesiden og SoMe. 

 

2. Effektivisering af klubadministrationen: Arbejdet er igangsat for at forbedre kommunikationen både 

til medlemmerne og eksternt, opgradering af IT-systemer, her under at få samlet diverse dokumenter 

i et digitalt struktureret arkiv, osv. Der er endvidere ved at blive arbejdet på en ny hjemmeside til 

klubben, og der er i den forbindelse behov for en webmaster. Så hvis en af medlemmerne har modet 

og lysten til at tage den opgave så er det bare at melde sig! 

 

3. Klubhuset: Der er et stort ønske fra nogle medlemmer (ref. Medlemsundersøgelsen) at få forbedret 

klubhusfaciliteterne, og det er ved at blive undersøgt, hvordan de fysiske rammer i klubben kan blive 

forbedret så det bliver mere svarende til de aktiviteter der foregår. 

 

Bjerne meddelte endvidere at Søren Holmark har erstattet Klaus Gude som en af SU’s repræsentanter i 

havnebestyrelsen og Klaus takkes for den store indsats han har lagt i havnebestyrelsen. 

 

Bjerne håber, at klubmedlemmerne vil bakke op om bestyrelsens fortsatte arbejde og visioner for klubben. 

 

Afslutningsvist takkede Bjerne for det konstruktive og positive samarbejde i bestyrelsen. 

 

 

Udvalgsleder Thomas Tuxen, som repræsentant for surf, SUP og beachvolley præsenterede den forløbne 

sæson. 
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Thomas fortalte, at afdelingen er præget af en uformel del i den daglige udøvelse af aktiviteterne, men også 

en formel del som sætter rammer for organiserede aktiviteter som træning mv.  

 

Der er blevet lavet en væsentlig opgradering af udstyret i afdelingen, og der kommer flere og flere 

medlemmer. Udstyret er en vigtig forudsætning for tiltrækningen af medlemmer. Der er opnået en kritisk 

masse hvad angår både medlemmer og dertilhørende økonomi.  

 

Der er blandt andet kommet mange nye beachvolley medlemmer og der har været afholdt en række 

beachvolley aktiviteter i 2021, herunder DM 40+ Turneringen som giver god eksponering af klubben. Der 

forventes igen DM40+ i år i august inden havnedagen. 

 

Klubben modtog også en Initiativpris fra kommunen (med et økonomisk tilskud på 5.000 kr) for etableringen 

af beachvolley-afdelingen. 

 

Thomas understregede også, at der er stort behov for flere frivillige i afdelingen. Thomas gennemgik de 

aktuelle frivillige ressourcer. Der er bl.a. brug for at finde en person til at varetage fondsansøgning. Der er 

også brug for en erstatning af Jens Ewerling til at varetage SUP aktiviteterne efter en lang og stor indsats fra 

Jens i mange år. 

 

Til april starter sæsonen rigtigt op og fortsætter til ca. oktober. 

 

Afdelingen starter sæsonen med forårsrengøring for at samles, rydde op og få overblik over evt. manglende 

udstyr. 

 

Der er et ønske om at arrangere flere ture bl.a. for at styrke sammenholdet. I den sammenhæng bliver der fx 

set på at anskaffe en trailer til udflugter. 

 

Corona har selvfølgelig været en begrænsning for aktiviteterne i 2021, men det forventes at vi sætter flere 

aktiviteter i gang i 2022. 

 

Udvalgsleder Mads Hansen som er formand for ungdomsafdelingen (optimist- og jolleafdelingen) 

opsummerede afdelingens sæson i 2021. 

• 50 aktive sejlere 

• 13 klubjoller 

• 8 ugentlige hold 

• 9 meget engagerede trænere 

• 3 gummibåde 

• 37 sejlere på venteliste 

 

Aktuelt er der 20 Vedbæk sejlere, der er tilmeldt vintersejlads hver lørdag. 

 

Der er endvidere 8 Vedbæk sejlere, der drager til Gardasøen i påsken. 

 

Mads berettede, at der også arbejdes på at aktivere flere frivillige. 

 

Der tages ca 12 nye sejlere ind i den nye sæson, og der arbejdes på at lave tilbud om mere træning. 

 

Der er fortsat fokus i 2022 på at skabe gode forhold for de sejlere, som vi har i klubben. 

 

Udvalgsleder Lars Olesen Larsen har stået for kapsejladserne sidste år. 
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Der var rekord i antal tilmeldte både til aftenkapsejladserne i 2021. 

 

Lars gennemgik udkastet til årsplanen, som kommer til at forløbe i stor grad som det forløbne år. Der er 

kommet mange gode ideer til årsplanen, men det kræver at der er ressourcer til at realisere dem. 

 

Der er bl.a. planlagt introduktion til kapsejlads og andet undervisning for at få flere involveret i kapsejlads. 

 

Der er planlagt Vedbæk Cup (tidligere Stelton Cup), som er et stort tilbagevendende arrangement. Sidste års 

Vedbæk Cup var en stor succes, men Stelton har valgt at trække sig som sponsor. Stelton er erstattet af 

Spangsberg Flødebolle, således at Cup’en fremadrette bliver omtalt som Spangsberg Flødebolle Cup, som 

finder sted 2. oktober 2022. Der er lavet et flot grafisk arbejde til branding af Cup’en, og der arbejdes på en 

dedikeret hjemmeside til Cup’en.  

 

Lars understregede også, at der er stort behov for frivilligt arbejde. Man vil bl.a. også gerne udvide 

kapsejladsudvalget.  Der er også behov for flere til at betjene dommerbådene – mindst 1 person hver uge. 

Endvidere er der behov for en koordinator/tovholder for aktiviteter på landet ved sejladsarrangementer (til fx 

at sørge for, at der er nogen til at lave mad, uddele præmier, mv). 

 

Der er lavet en one-pager for hver opgave, som der er brug for frivilligt arbejde til for at bryde opgaverne 

ned og gøre det klart, hvad der forventes af personen (se præsentationsslides). 

 

 

Udvalgsleder Mads Hedegaard berettede om sejlerskolen i 2021, hvor der er undervist 17 elever i 

duelighedsprøven på bedste vis med de begrænsninger, som corona har stillet. 

 

Der er indkaldt til skippermøde 14. marts. Der er 14 skippere, der har meldt sig og vil stille sig selv og deres 

både til rådighed. Nogle vil helst virke som vikarer. Det er vi glade for. Den 3. klubbåd vil være et godt 

værktøj til at skabe større fleksibilitet for skipperne.  

 

Niels Ebbehøj og Mads har deltaget i DS instruktør kursus 1. Kurset levede ikke op til forventningerne og 

der arbejdes på en anden tilgang til at undervise mere ensartet i klubben. 

 

Der er indtil videre tilmeldt 13 elever til den praktiske sejlads i 2022. Heraf 6 nye medlemmer, og det er 

erfaringen, at det er nemt at fastholde sejlerskole eleverne som medlemmer i klubben.  

 

Der arbejdes på flere aktiviteter i det lokale for at gøre klubben mere synlig og tiltrækkende. 

 

Der arbejdes som nævnt tidligere på mødet på at anskaffe klubbens 3. H-båd. Der arbejdes på crowdfunding 

til yderligere at finansiere nye sejl til alle 3 H-både. 

 

Der arbejdes på flere kapsejlads-aktiviteter, da der har været god feedback fra deltagerne i tidligere 

aktiviteter og for at give medlemmerne mulighed for at få øget erfaring med kapsejlads.  

 

Der arbejdes i denne forbindelse med Lars om at få styrket kapsejlads-undervisningen.  

 

Mads har lånt en J-70, som der anvendes i de fleste andre klubber på kysten. Det er visionen at anskaffe sig 

en J-70 i fremtiden. Indtil videre gøres der i klubben erfaringer med den lånte J-70. 

 

Mads fortalte at Op mod 90% af alle assistancer udført af søredningstjenesten herhjemme – og på svenske 

kysten - skyldes motorproblemer. 

Sejlerskolen har derfor købt en marine diesel maskine til undervisningsbrug. I første omgang i sejlerskole 

regi. Måske vi vil lave kurser også for bådejere i klubben.  
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Den skal monteres og gøres klar til drift. Er der nogen motorkyndige med lyst til at deltage er de meget 

velkomne. 

 

Mads afsluttede med at fortælle at 9. maj starter sejlerskolen sæsonen med praktisk sejlads. 

 

Udvalgsleder Mads Blume Dam, som er ansvarlig for H-bådene fortalte at 29. oktober kom bådene fint på 

land, og den 30. oktober blev de hurtigt gjort klart og pakket ind for vinteren med god hjælp fra flere af de 

nye licenstagere. 

 

Der er nogle nye hakker i stævnen på Banditten og nogle gamle som bliver ved med at komme igen, så vi får 

prof. hjælp til at få dem lavet ordentligt. 

 

Bandittens mast er temmelig tæret i bunden, så vi er på udkig efter en nyere, da det er vurderet at det ikke 

kan betale sig at reparere den ordentligt. 

 

Ellers har vi brugt vores krudt på at se frem ad, og sammen med Mads Hedegaard fra bestyrelsen og 

sejlerskolen lagt store planer.  

 

Med et flot sponsortilskud fra havnen, er planen at indkøbe en 3. H-båd. 

 

Desuden indkøb af grej så alle både kommer til at stå lidt skarpere:  

• Nye(re) mast til Banditten. 

• Nye sæt sejl til alle (3) både. 

• Opgradering af tovværk. 

• Tilmelder hver båd til Dansk Søredningsselskab (550 kr pr. båd), så er der nogen at ringe til med 

mindre problemer til søs. 

 

Aktiviteter: 

• Onsdags kapsejladser 

• Adgang til kapsejlsdsskole 
 

Mads introducerede de ansvarlige bådsmænd i klubben for H-bådene i 2022. 

• Bådsmand Arkitekten: Mads Blume Dam 

• Bådsmand Banditten: Steen Blaafalk 

• Bådsmand ny båd ”C(et eller andet)” : Helene Margrethe Brauer 

 

Der efterspørges en frivillig person til at stå for aktiviteter og kommunikation, der kan fremme kendskabet til 

klub-båds ordningen i klubben og generelt i lokalområdet. 

 

Udvalgsleder Jørgen Kjærgaard, som er formand for SU (SamarbejdsUdvalget for Vedbæk Havn). 
  
Samarbejdsudvalget består af alle foreningerne på havnen, der har med søsport at gøre tillige med 

erhvervsfiskerne og Håndværker og Borgerforeningen.  Formålet er at varetage de fælles interesser for 

klubberne såvel overfor Vedbæk Havn som for Rudersdal Kommune. SU vælger to repræsentanter til 

havnebestyrelsen 
  
Jørgen har igennem SU-arbejdet været på besøg i de andre klubber, da møderne holdes skiftevis i klubberne, 

og fået et godt overblik over de andre foreningers rammer. 
  
Tom, havnefoged, har været aktiv deltager i alle SU-møder.  
  
Repræsentantskabet deltager også i SU møderne med deres formand. 
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SU vælger to repræsentanter til havnebestyrelsen og fra januar 2022 er Søren Holmark indtrådt i 

havnebestyrelsen.  
  
Resultatet af SU arbejdet har især været et godt samarbejde mellem klubberne og herunder med havnen. Der 

er endvidere en betydelig indflydelse i havnebestyrelsen igennem de nævnte repræsentanter. 
  
SU vil fremover bidrage til arbejdet om parkeringssituationen på havnen, og der bliver også bidraget til 

byggeprojektet på Marina og til Vision Vedbæk. 
 

Dirigenten fik ingen kommentarer til de gennemførte beretninger og disse er således godkendt. 

 

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Søren Andersen (kasserer) forelagde det reviderede regnskab med en balance på 900.401 kr. 

 

Søren fortsatte med gennemgang af regnskabet med resultat af indtægter på 1.061.878 kr 

 

Årets resultat efter afskrivninger er 52.076 kr. 

 

Der var ingen spørgsmål fra deltagerne til regnskabet og dette er dermed godkendt. 

 

Ad 4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 

Søren Andersen (kasserer) gennemgik budgettet for 2022 og forventer et resultat efter afskrivninger på 

60.550 kr. 

 

Der indstilles til at nuværende kontingent fastholdes. 

 

Der var ingen spørgsmål fra deltagerne til budgettet eller beslutning om fastholdelse af kontingent og begge 

er dermed godkendt. 

 

Ad 5) Valg af formand, jfr. § 10 (Bjerne Clausen genopstiller) 

Bjerne Clausen blev genvalgt. 

Ad 6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11 

• Mads Hedegaard (næstformand og sejlerskolen) er ikke på valg og fortsætter.  

• Søren Andersen (kasserer) er ikke på valg og fortsætter 

• Lars Olesen Larsen (kapsejladsudvalg) er ikke på valg og fortsætter 

• Mads Hansen (juniorleder) er ikke på valg og fortsætter 

• Gustav Zeuthen (ungdomsrepræsentant) er ikke på valg og fortsætter 

• Thomas Tuxen (surf, SUP og beachvolley) er på valg og genopstiller, 
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Alle ovenstående genopstillede og ny opstillede personer er genvalgt/valgt på mødet. 

Ad 7) Valg af bestyrelsessuppleanter 

• Claus Hjerrild Holm genopstiller 

• Jørgen Kjærgaard genopstiller ikke og der skal vælges en ny suppleant. Bestyrelsen foreslår Stefan 

Siggaard som ny suppleant. 

Alle ovenstående genopstillede og ny opstillede personer er genvalgt/valgt på mødet. 

8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

De to aktuelle revisorer og revisorsuppleanter genopstiller. 

De genopstillede er genvalgt på mødet. 

9) Behandling af evt. forslag 

Der var ingen evt. forslag til behandling på mødet. 

10) Evt. 

Bestyrelsen besluttede at mødes umiddelbart efter generalforsamlingen for at konstituere sig. Ved dette 

konstitueringsmøde blev Mads Hedegaard genvalgt som næstformand, Søren Andersen som kasserer og de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter som formænd for diverse afdelinger. Jørgen Kjærgaards afløser som 

medlem af SU vil blive besluttet på et senere tidspunkt  

Michael fra havnen, har til orientering, stillet bundmaling som er til overs i værkstedet. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og mødet blev herefter ophævet. 

 

 

 


